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DOTAČNÍ INFO K 18. 11. 2016 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2017 
 
Žadateli o státní dotaci mohou být nestátní neziskové organizace se sídlem v ČR: 
 spolek 
 obecně prospěšná společnost 
 zájmové sdružení právnických osob 
 nadace a nadační fondy 

 
Podání žádostí od 31. 10. 2016 – 12. 12. 2016 
 

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb 

2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení 

3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni 

4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí 

5. Podpora činnosti Horské služby ČR, o.p.s. 

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-
organizace-2017 

 

Státní fond Životního prostředí 

 

Výzva č. 13/2016 
 
PO 5: Životní prostředí ve městech a obcích 
Podoblast podpory 5.2: Udržitelná městská doprava a mobilita 
Podporované aktivity 5.2.A: Podpora alternativních způsobů dopravy 
 
Plánovaná alokace:  100 000 000 Kč 
(20 mil. Kč pro vozidla s pohonem CNG, 80 mil. Kč pro vozidla s pohonem plug-in hybrid a elek-
tromobil) 
 
Výše podpory 
 
Typ vozidla/Podpora  CNG  elektromobil  plug-in hybrid  

M1 (osobní)  50 tis. Kč  220 tis. Kč  200 tis. Kč  

N1 (nákladní menší do 2,5t)  50 tis. Kč  220 tis. Kč  200 tis. Kč  

N1 (nákladní menší od 2,5-3,5t)  100 tis. Kč  500 tis. Kč  x  

L7E (malá užitková)  x  150 tis. Kč  x  

L1E, L2E (motorky do 45 km/h)  x  20 tis. Kč  x  

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2017
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2017
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L3E, L4E, L5E, L6E (motorky nad 45 km/h)  x  50 tis. Kč  x  

M2, M3 do 7,5t (minibus)  100 tis. Kč  800 tis. Kč  x  

N2 do 12t (nákladní střední)  200 tis. Kč  x  x  

 
Oprávnění příjemci podpory: 
 

 územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy,  

 svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění),  

 příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  

 obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-
lečnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecně pro-
spěšné společnosti vzniklé podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení 
na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-
lečnostech založené městem nebo krajem,  

 spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ak-
tuálním znění nebo dle §54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  

 akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem,  

 společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.  

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  10. 11. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 3. 2017  
 

Cíl Výzvy: 
Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení 
emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním 
pohonem. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/857/k-vyzve-13-2016/ 

 

 

MŠMT 

MODUL A 
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, 

žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 

 

Žadatel: 
 kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zaří-

zení, které mají s krajským úřadem uzavřenu smlouvu podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování 
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „soukromá škola“), zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které žádost o zřízení funkce 
asistenta pedagoga doloží platným doporučením ŠPZ a zároveň ke dni podání žádosti o dotaci dolo-
ží souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017.  

 právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná registrovanou církví 
nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 
církevní školy (dále jen „církevní škola“), zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, mají žádost o 

https://www.sfzp.cz/sekce/857/k-vyzve-13-2016/
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zřízení funkce asistenta pedagoga doloženu platným doporučením ŠPZ a zároveň mají ke dni podání 
žádosti o dotaci souhlas ministerstva se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – sr-
pen 2017.  

 

MODUL B 

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve ško-

lách všech zřizovatelů na období leden –srpen 2017 

 

Žadatel: 

 kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zaří-
zení zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zři-
zovatelem, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které ke dni podání žádosti o dotaci přiloží 
žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta na období leden – srpen 2017 a zároveň kopii vyro-
zumění o poskytnutí dotace z rozvojového programu na období září – prosinec 2016.  

 právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná registrovanou církví 
nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 
církevní školy (dále jen „církevní škola“), a právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školské-
ho zařízení zřizovaná ministerstvem zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Církevní školy a 
školy zřizované ministerstvem ke dni podání žádosti doloží souhlas se zřízením funkce asistenta pe-
dagoga na období leden – srpen 2017 a zároveň kopii rozhodnutí o poskytnutí dotace na období zá-
ří – prosinec 2016.  

 

MODUL C 

Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciál-

ními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných na období leden –srpen 2017 

 

Žadatel: 

 
 kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zaří-

zení zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zři-
zovatelem, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které ke dni podání žádosti o dotaci přiloží 
žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta na období leden – srpen 2017 a kopie doporučení 
školských poradenských zařízení splňující podmínky ust. § 18 vyhlášky.  

 Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná registrovanou církví 
nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 
církevní školy (dále jen „církevní škola“), a právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školské-
ho zařízení zřizovaná ministerstvem zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Církevní školy a 
školy zřizované ministerstvem ke dni podání žádosti doloží žádost o souhlas se zřízením funkce asis-
tenta pedagoga na období leden – srpen 2017 a zároveň kopie doporučení školských poradenských 
zařízení, splňující podmínky ust. § 18 vyhlášky.  

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp 

 

 

Tomíčková Petra, 18. 11. 2016 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp

